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Prezentacja
„Podstawowe zasady i instrumenty ochrony 
praw dziecka w postępowaniu sądowym” 

przygotowana przez
SSO Dariusza Mazura
na seminarium nr 416DT10
„Prawa dziecka w praktyce: multidyscyplinarne 
podejście do wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom w prawie europejskim”
zorganizowanego przez ERA i KSSiP
Kraków 5-6.05.2016 r.

Motto

Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.
Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

Albert Camus
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Dziecka w postępowaniu sądowym, może występować w 
różnym charakterze:

 może ono uczestniczyć w różnych rodzajach 
postępowania: karnym, cywilnym i administracyjnym;

 może brać udział w postępowaniu przed różnymi 
organami, nie tylko o charakterze sądowym, w 
szczególności może to być np. sąd, organ 
administracyjny, mediator, biegły, etc.; 

 może w postępowaniu pełnić różne role procesowe 
występując np. w charakterze powoda, wnioskodawcy, 
podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, świadka 
lub podmiotu postępowania w sądzie rodzinnym. 

Wspólny „mianownik”

We wszystkich tych różnych jakościowo sytuacjach cele 
pozostają tożsame, tj.:

 dostosowanie wymiaru sprawiedliwości do potrzeb dzieci w 
taki sposób, aby umożliwić im dostęp do sądów i 
uczestnictwo w postępowaniach,

 zapewnienie, aby w postępowaniu sądowym i decyzji sądu 
uwzględniono sytuację, wrażliwość, poziom rozwoju, oraz 
poglądy dziecka,

jednak – jak wykazały przeprowadzone przez 
organizacje międzynarodowe badania dzieci 
wciąż nie mają wystarczającego wsparcia w 
postępowaniach sądowych,
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Cel seminarium

 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
na temat wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom, zgłaszanie 
propozycji usprawnień, uświadomienie 
sobie złożoności problematyki związanej 
z prowadzeniem postępowań z udziałem 
dzieci  

Cel późniejszych warsztatów

 Omówienie na przykładach aspektów 
omawianych spraw, ustalenie:
 które z praw dziecka mają kluczowe 

znaczenie w sprawie,

 jakie podmioty powinny być zaangażowane 
w sprawę,

 jakie przepisy i instrumenty prawa 
międzynarodowego i regionalnego mogłyby 
wesprzeć proces decyzyjny.
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Wprowadzenie do praw dziecka - pojęcie 
„dzieciństwa”

Rozumienie pojęcia dzieciństwa jest w różnych krajach różnie 
rozumiane, jako związane z lokalnym kontekstem kulturowym, prawnym, 
poprzez pryzmat:
 A. Ograniczonej autonomii: dziecko nie posiada pełnej autonomii, 

ale ograniczoną, znaczenie mają też różnice kulturowe (dotyczące 
n.p. możliwości wstępowania w związek małżeński, opuszczenia 
domu rodzinnego, samodzielnego utrzymania się).

 B. Aktywność – w tym kontekście występują dwa podejścia: 
- dziecko jako osoba społecznie bierna, którą należy kierować, 
- dziecko jako osoba posiadająca aktywną rolę w społeczeństwie. 
W różnych krajach mogą dominować odmienne poglądy na 
zakres władzy rodzicielskiej i wpływu rodziców na życie dziecka.
C. Rozwój: dzieciństwo to okres rozwoju kognitywnego,
psychicznego i  fizycznego. Opinie na temat sposobów, w jakie 
państwo powinno wspierać rozwój dziecka, różnią się w   
poszczególnych krajach.

Specyfika postępowania sądowego

Tendencja do traktowania dziecka jako biernego 
przedmiotu złożonego postępowania karnego, co 
implikuje brak odpowiednich informacji o uprawnieniach, 
oraz wsparcia.

Na tym tle pojawia się zasadnicze pytanie:

Jakie podejście jest zgodne z 
najlepszym interesem dziecka?
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Podstawy prawne analizy sytuacji dziecka 
w trakcie procesu  

 Konwencja ONZ o prawach dziecka z dnia 20 
listopada1989 r.,

 Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka 
w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i 
dziecięcej pornografii z dnia 25 maja 2007 r. 

 Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka 
w sprawie zaangażowania dzieci w konflikty zbrojne z 
dnia 25 maja 2007 r.

 Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka 
w sprawie procedury składania zawiadomień z dnia 25 
maja 2007 r.

Dodatkowe materiały służące wykładni zakresu 
praw dziecka na gruncie Konwencji ONZ

Komentarze ogólne Komitetu Praw Dziecka ONZ:

- Komentarz Ogólny nr 5 w sprawie działań ogólnych 
służących wprowadzenia w życie postanowień 
Konwencji o prawach dziecka, 

- Komentarz Ogólny nr 10 dotyczący  prawa dzieci w 
systemie wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, 

- Komentarz Ogólny nr 12 dotyczący prawa dziecka 
do bycia wysłuchanym, 

- Komentarz Ogólny nr 14 w sprawie prawa dziecka 
do zabezpieczenia jego najlepiej pojętego interesu 
jako sprawy nadrzędnej 
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Ogólne informacje o konwencji o 
ochronie praw dziecka
 Konwencja stanowi najbardziej powszechnie przyjęty 

instrument międzynarodowy z zakresu ochrony praw 
dzieci, 

 Konwencja reguluje całokształt praw cywilnych, 
politycznych ekonomicznych, społecznych i 
kulturalnych, a także prawo do ochrony,

 Dziecko jest traktowane jako aktywny podmiot 
posiadający prawa, nie tylko bierny przedmiot 
postępowań,

 Konwencja, obok praw ogólnych przyznaje dzieciom 
przynależne im prawa szczególne (do rozwoju, 
kształcenia, specjalne prawa pracy)

Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie 
Konwencji

 Komitet Praw Dziecka ONZ złożony z ekspertów 
monitorujących wdrażanie Konwencji, przygotowuje 
także wytyczne dot. przestrzegania konwencji (tzw. 
Komentarze).

 poszczególne państwa mają przekazywać 
Komitetowi Praw Dziecka okresowe raporty o 
przestrzeganiu postanowień Konwencji na szczeblu 
krajowym. 

 organizacje pozarządowe i inne zainteresowane 
strony przygotowują kontrraporty [tzw. shadow
reports], 

wymienione materiały wykorzystuje się jako materiał 
dowodowy w postępowaniach przed sądami.
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Postanowienia konwencji o prawach 
dziecka

Postanowienia konwencji można tematycznie podzielić na 8 grup:

1) Definicja - „dziecko” oznacza „każdą istotę ludzką w wieku 
poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem 
odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość” 
(art. 1 Konwencji).

 zdolność do samodzielnego podejmowania określonych 
czynności przez nieletnich regulują przepisy krajowe, przy użyciu 
kryterium wieku (np. wskazując wiek uprawniający do 
rozpoczęcia współżycia, zawarcia związku małżeńskiego).

 Bez względu na obowiązujące przepisy dotyczące zdolności do 
czynności prawnych, dzieci powinny korzystać ze swoich praw, w 
tym także w postępowaniu sądowym, do ukończenia 18 r. życia.

ocena wieku może stanowić bardzo istotną kwestię w przypadku 

dzieci bez dokumentów, np. przemyconych do Europy.

Postanowienia Konwencji o prawach 
dziecka – c.d.

2) Zasady ogólne, stanowiące punkt wyjścia do 
stosowania pozostałych praw:

 (a) zapewnienie ochrony przed dyskryminacją (art.2) -
obowiązek przestrzegania i gwarantowania praw 
wynikających z Konwencji wobec dzieci podlegających 
jurysdykcji danego państwa, bez względu na ich status; 

 (b) zabezpieczenie interesów dziecka jako sprawa 
nadrzędna (art. 3 ust. 2);

 (c) poszanowanie poglądów dziecka (art. 12);

 (d) niezbywalne prawo dziecka do życia, a także 
odpowiednich warunków życia i rozwoju (art. 6).
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Postanowienia Konwencji o prawach 
dziecka – c.d.

3) Swobody obywatelskie:

- prawo do zachowania tożsamości i rejestracji 
urodzenia (art. 7, 8),

- prawo do swobody wypowiedzi (art. 13),

- swoboda myśli, sumienia i wyznania (art. 14)

- swoboda zrzeszania się (art. 15),

Postanowienia Konwencji o prawach 
dziecka – c.d.

4) Rodzina i opieka zastępcza:

- nie oddzielanie dziecka od rodziny (art. 9.1),

- prawo do kontaktu z obydwojgiem rodziców 
pozostających w separacji (art. 9.3), w tym również 
przebywających w różnych państwach (art. 10.2),

- odpowiedzialność rodziców, czy opiekunów prawnych 
za wychowanie dziecka (art. 18),

- prawo do opieki zastępczej (art. 20.2, 20.3),

- adopcja (art. 21)
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Postanowienia Konwencji o prawach 
dziecka – c.d.

5) Dostęp do opieki zdrowotnej i socjalnej: 

- dostęp dzieci do opieki zdrowotnej (art. 24),

- korzystanie z systemu zabezpieczenia społecznego 
(art. 26) 

6) Dostęp do edukacji, czasu wolnego, uczestnictwa

w kulturze: 

- prawo do nauki (art. 28),

- prawo do wypoczynku, czasu wolnego (art. 31.1),

- prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i 
artystycznym (art. 31.2),

Postanowienia Konwencji o prawach 
dziecka – c.d.

7) Środki ochrony specjalnej w sytuacjach kryzysowych, 
dzieciom uchodźców, nieletnim w postępowaniu sądowym, 
grupom mniejszościowym:

- odseparowanie dziecka pozbawionego wolności od 
dorosłych (art. 37 c),

- zakaz udziału w konfliktach wojennych, rekrutowania do sił 
zbrojnych osób poniżej 15 lat (art. 38),

- ułatwienie rehabilitacji ofiar tortur, konfliktów zbrojnych (art. 
39),

- ochrona i pomoc humanitarna wobec dzieci-uchodźców 
(art. 22),

- szczególna troska dla dzieci niepełnosprawnych (art. 23),

- poszanowanie języka, religii dzieci z mniejszości (art. 30)    
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Postanowienia Konwencji o prawach 
dziecka – c.d.

8) Działania ogólne w celu wprowadzenia w życie 
postanowień Konwencji.

- państwa-Strony zobowiązane są do przyjęcia 
ustawodawstwa, tworzenia zasad i stosowania 
środków zapewniających wykonanie praw dzieci.

- m.in. art. 44 Konwencji – obowiązek przedkładania 
Komitetowi Praw Dziecka sprawozdań,

- Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach 
dziecka w sprawie procedury składania 
zawiadomień z dnia 25 maja 2007 r. 

Cel Konwencji – ochrona i realizacja „najlepiej 
pojętych interesów dziecka”

- art. 3 ust. 1 Konwencji: „We wszystkich działaniach dotyczących 
dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje 
opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała 
ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie 
interesów dziecka”,
- „wszystkie działania” - uwzględnianie interesów dziecka we 
wszystkich sprawach, które dotyczą nieletnich (najlepszy interes 
dziecka należy mieć na uwadze przy uchwalaniu przepisów prawa, 
kształtowaniu polityki, projektowaniu systemów). 

- - „sprawa nadrzędna” - ogólnie interes dziecka nie jest jedynym 
czynnikiem, który należy uwzględnić, jednak istnieją okoliczności, w 
których ma kluczową rolę (np. w sprawach dot. oddzielenia dziecka 
od rodziców – art. 9 Konwencji). Co do zasady powinien być 
traktowany priorytetowo, chyba że istnieją istotne przesłanki ku temu, 
by uznać nadrzędność innych elementów.
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Pojęcie „najlepszego interesu dziecka”
w rozumieniu Komentarza Ogólnego nr 14

Koncepcja najlepszego interesu dziecka, ma on trojaką naturę:
 stanowi podstawę interpretacji innych zapisów prawnych mających 

zastosowanie względem dziecka;
 wymaga zapewnienia określonych gwarancji procesowych, ochrony praw; 
 ma zasadniczy wpływ na daną sprawę, ponieważ może sama w sobie 

stanowić podstawę podjęcia decyzji.

 W szerszym ujęciu – na każdym etapie postępowania sądowego należy wziąć pod 
uwagę, jakie działania oraz jakie decyzje będą służyć najlepszemu interesowi 
nieletniego. Komentarz Ogólny nr 14: „Elastyczność koncepcji najlepiej pojętego 
interesu dziecka pozwala odpowiednio reagować na sytuację dzieci w 
indywidualnych przypadkach i rozwijać wiedzę o rozwoju dziecka. Może ona 
jednak pozostawiać także miejsce do manipulacji.” Zarazem: „Pełne zastosowanie 
koncepcji najlepiej pojętego interesu dziecka wymaga opracowania 
odpowiedniego podejścia opartego na prawach, angażującego wszystkie 
zainteresowane strony, mającego na celu zabezpieczenie holistycznej fizycznej, 
psychologicznej, moralnej i duchowej integralności dziecka (…)”.

 dla weryfikacji „najlepszego interesu” niezbędne podejście multidyscyplinarne, 
zastosowanie specjalistycznej wiedzy.

Ustalając „najlepszy interes dziecka” w rozumieniu 
Komentarza Ogólnego nr 14 należy brać pod uwagę:

Poglądy dziecka – traktowanego jako aktywny uczestnik postępowania, 
Tożsamość dziecka
 Komentarz: „Pomimo że podstawowe potrzeby uniwersalne dzieci i młodych ludzi są 

podobne, wyrażenie tych potrzeb zależy od wielu aspektów osobistych, fizycznych, 
społecznych i kulturowych, w tym od rozwijających się zdolności dziecka. Konwencja 
gwarantuje dziecku prawo do zachowania swojej tożsamości (art.. 8), które musi być 
przestrzegane i uwzględniane w ocenie najlepiej pojętego interesu dziecka”.

Zachowanie środowiska rodzinnego i utrzymanie stosunków
 Komentarz: „Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczeństwa oraz naturalne 

środowisko rozwoju i dobra jej członków, w szczególności dzieci”. Ponadto: „ (…) należy 
separację traktować jako rozwiązanie ostateczne, stosowane w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dziecka lub (…) konieczności z innego powodu; separacji 
nie należy stosować, jeżeli ochronę zapewnią dziecku środki mniej inwazyjne”.

Opieka, ochrona i bezpieczeństwo dziecka
 Komentarz: „Podczas oceny i ustalania najlepiej pojętego interesu dziecka (…) pod 

uwagę należy wziąć zobowiązanie Państwa–Strony do zapewnienia dziecku ochrony i 
opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra (art.. 3, ust. 2). Pojęcia 
<ochrona i opieka> także należy rozumieć w szerszym znaczeniu, jako że ich cel nie 
został określony wyrażeniami zawężającymi (…), ale raczej w nawiązaniu do bardziej 
wszechstronnego wzorca zapewnienia <dobra> i rozwoju dziecka”.
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Ustalając „najlepszy interes dziecka” w rozumieniu 
Komentarza Ogóln. nr 14 należy brać pod uwagę – c.d.:

Trudną sytuację dziecka
 Komentarz: „Ważnym elementem do rozważenia jest trudna sytuacja 

dziecka, taka jak niepełnosprawność, przynależność do mniejszości, status 
uchodźcy lub osoby ubiegającej się o azyl, ofiary przemocy, bezdomność itd. 
Ustalenie najlepiej pojętego interesu dziecka lub dzieci w takich sytuacjach 
nie powinno odbywać się tylko z myślą o zapewnieniu pełnego korzystania 
ze wszystkich praw zapisanych w Konwencji, ale także w nawiązaniu do 
innych standardów praw człowieka odnoszących się do tych konkretnych 
sytuacji, takich jak normy przewidziane m.in. Konwencją ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych czy Konw. ONZ dotyczącą statusu uchodźców”.

Prawo dziecka do zdrowia
 „Prawo dziecka do zdrowia (artykuł 24) i jego stan zdrowia mają kluczowe 

znaczenie w ocenie najlepiej pojętego interesu dziecka”.
Prawo dziecka do edukacji
 „W najlepiej pojętym interesie dziecka jest zapewnienie mu dostępu do 

darmowej edukacji dobrej jakości, w tym edukacji we wczesnym dzieciństwie, 
edukacji nieformalnej i pozaformalnej i związanych z tym działań”.

Prawo do bycia wysłuchanym

Art. 12 Konwencji: „Państwa-Strony zapewniają 
dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych 
własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania 
własnych poglądów we wszystkich sprawach 
dotyczących dziecka, przyjmując te poglądy z należytą 
wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. W 
tym celu dziecko będzie miało w szczególności 
zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym 
postępowaniu sądowym i administracyjnym dotyczącym 
dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z 
zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego.” 
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Prawo do bycia wysłuchanym – c.d.

 Uznanie prawa dziecka do bycia wysłuchanym to kluczowe osiągnięcie 
Konwencji: od jej wejścia w życie dzieci należy postrzegać jako aktywnych 
uczestników postępowania.

 Komentarz Ogólny nr 12: „Obowiązek ten wymaga, aby Państwa–Strony, 
stosownie do swojego odpowiedniego systemu prawnego, bezpośrednio 
gwarantowały to prawo lub dostosowały, lub zmieniły swój system prawny 
tak, aby dzieci mogły w pełni korzystać z wyżej wym. praw”.

 Komentarz Ogólny nr 12 zawiera wytyczne dotyczące różnych aspektów 
tego prawa na gruncie wymiaru sprawiedliwości. Pełni on funkcję 
praktycznego przewodnika i zawiera analizę różnych sytuacji i aspektów 
wymiaru sprawiedliwości. M.in. stwierdza, że: „Poglądy dziecka nie mogą 
być uwzględnione skutecznie, kiedy środowisko jest zastraszające, wrogie, 
pozbawione wrażliwości lub nieodpowiednie dla wieku dziecka”. Także: 
„Szczególną uwagę należy poświęcić problemowi zapewnienia i 
przekazywania informacji przyjaznych dziecku – odpowiedniego wsparcia 
dla samostanowienia, właściwie wyszkolonej kadry, wystroju sali sądowej, 
ubioru sędziów i prawników, ekranów i odrębnych poczekalni.”

Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie 
wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom z 
17.11.2010

 Wytyczne Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom zawierają szczegółowe wskazówki w 
przedmiotowym zakresie (m.in. dot. zasady uczestnictwa i dobra 
dziecka, znaczenia poszanowania godności nieletniego, ochrony 
przed dyskryminacją). W Wytycznych stwierdza się, że „zasada 
rządów prawa powinna mieć w pełni zastosowanie wobec dzieci 
tak, jak ma zastosowanie względem osób dorosłych”. Wskazują 
one na ogólne aspekty wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dzieciom, w tym zasadę dostępu do informacji i porad, ochrony 
prywatności i życia rodzinnego, bezpieczeństwa, a także zasady 
stosowania kary pozbawienia wolności. Podkreśla się w nich 
także znaczenie szkolenia interdyscyplinarnego dla wszystkich 
specjalistów pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci oraz wagę 
podejścia multidyscyplinarnego. Zasady te omówimy bardziej 
szczegółowo podczas kolejnych sesji.
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Podmioty zaangażowane w sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości w sposób przyjazny dzieciom

 W „klasycznych” postępowaniach z udziałem osób 
dorosłych występuje kilka kluczowych podmiotów, 
bezpośrednio zaangażowanych w sprawę, jak 
adwokaci czy sędziowie. W przypadku postępowań z 
udziałem dzieci, pojawiają się dodatkowe podmioty. 
Część to osoby bezpośrednio uczestniczące w 
postępowaniu i posiadające określone umiejętności 
albo specjalistyczną wiedzę potrzebne do pracy z 
dziećmi, a część - osoby znające sytuację 
konkretnego dziecka, które mogłyby wnieść swój 
wkład w ocenę najlepiej pojętych interesów 
nieletniego, czy optymalne wykonanie decyzji sądu.

Podmioty zaangażowane w sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości w sposób przyjazny dzieciom – c.d.

W szczególności chodzi o podmioty, które:

 udzielają dzieciom informacji o procedurze sądowej (np. organizacje 
pozarządowe informujące o dostępie do wymiaru sprawiedliwości);

 zapewniają wsparcie w trakcie postępowania (rodzina, osoba 
udzielająca wsparcia lub opiekun prawny);

 zapewniają reprezentację prawną (najlepiej, gdy jest to prawnik 
posiadający wiedzą w zakresie praw dzieci);

 towarzyszą dzieciom składającym zeznania lub oświadczenia w 
otoczeniu dostosowanym do potrzeb nieletnich (przeszkolone osoby 
prowadzące przesłuchania, pracownicy socjalni);

 posiadają wiedzę na temat sytuacji i warunków bytowych dziecka 
(pracownicy socjalni, kadra placówek oświatowych, czy zdrowia);

 posiadają specjalistyczną wiedzę na temat dzieci (np. osoby mogące 
służyć wiedzą na temat rytualnego okaleczania żeńskich organów 
płciowych, czy psychologowie kliniczni interpretujący depozycje dzieci).
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Podmioty zaangażowane w sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości w sposób przyjazny dzieciom – c.d.

 Komentarz Ogólny nr 14 do Konwencji: „W przypadku separacji 
Państwo–Strona musi zagwarantować, że sytuacja dziecka i jego 
rodziny została oceniona, jeżeli jest to możliwe, przez 
multidyscyplinarny zespół dobrze wyszkolonych specjalistów i 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z artykułem 9 
Konwencji, przy zapewnieniu, że żadne inne rozwiązanie nie będzie w 
najlepiej pojętym interesie dziecka”.

 Uzasadnienie Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w 
sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom: 
„Multidyscyplinarne podejście jest wymagane szczególnie w 
przypadku dzieci będących w konflikcie z prawem. Nie zawsze 
dochodzi do wystarczającej wymiany wiedzy (która istnieje i jest coraz 
obszerniejsza) na temat psychologii, potrzeb, zachowania i rozwoju 
dzieci ze specjalistami zatrudnionymi w dziedzinach z zakresu 
egzekwowania prawa”.

Podmioty zaangażowane w sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości w sposób przyjazny dzieciom – c.d.

Umocowanie prawne, kwalifikacje, umiejętności i narzędzia, czyli co powinno być 
dostępne

 Niekiedy podmioty zaangażowane w postępowania z udziałem dzieci muszą 
posiadać upoważnienia do określonych działań, 

 Bywa, że konieczne jest korzystanie z pomocy osoby dysponującej 
specjalistyczną wiedzą w danej dziedzinie, np. klinicznego psychologa 
dziecięcego,

 Od osób zaangażowanych w postępowania z udziałem nieletnich wymaga się 
także specjalnych umiejętności i odpowiedniego podejścia do sytuacji dziecka. 
Konieczne jest na przykład szkolenie funkcjonariuszy ds. przyznawania azylu, 
który muszą pozyskiwać i interpretować informacje przekazywane przez 
nieletnie ofiary. 

 Czasem zaangażowane podmioty muszą korzystać ze specjalistycznych 
narzędzi, umożliwiających im postępowanie według procedur w sprawach z 
udziałem dzieci; na potrzeby niektórych spraw opracowano materiały, np. 
wykazy zagadnień, które należy poruszyć, lub wytyczne w sprawie 
przesłuchiwania dzieci w sprawach cywilnych.
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Podmioty zaangażowane w sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości w sposób przyjazny dzieciom – c.d.

Multidyscyplinarna współpraca między agencjami

 Często osiągnięcie celów w sprawach, w których uczestniczą dzieci, 
wymaga współpracy między zaangażowanymi podmiotami oraz 
organami decyzyjnymi.

 Współpracę należy prowadzić w poszanowaniu dla pozostałych 
obowiązków każdego z zaangażowanych podmiotów i zasady 
zachowania poufności; formy współpracy winny być ugruntowane w 
odpowiednich protokołach lub innych środkach formalnych.

Korzyści wynikające z takiej współpracy to m.in.:
 uproszczenie procedur;

 zbliżenie poglądów;

 niedopuszczanie do fragmentaryzacji informacji;

 wzmocnienie specjalizacji;

 ułatwianie komunikacji z dziećmi oraz uzyskiwania informacji.

Podmioty zaangażowane w sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości w sposób przyjazny dzieciom – c.d.

Przykłady współpracy między różnymi podmiotami w Raporcie Agencji Praw 
Podstawowych UE:

 współudział zaangażowanych podmiotów w prowadzenie spraw: efektywne 
zaangażowanie odpowiednich osób, właściwa relacja z dziećmi. Współpracę 
należy planować od samego początku postępowania. W zależności od rodzaju 
postępowania główna rola może przypaść sędziemu, adwokatowi, opiekunowi 
prawnemu, prokuratorowi lub innym zaangażowanym osobom. 

 Protokoły w postępowaniach sądowych i upowszechnianie praktyki 
wzajemnego udostępniania informacji w Wielkiej Brytanii pomiędzy Sądem 
Rodzinnym a Trybunałem ds. Imigracji i Azylu, także między sądami 
rozpatrującymi sprawy karne a Sądem Rodzinnym.

 Umieszczenie w jednym miejscu służb typu organy ścigania, prokuratura, 
pracownicy służby zdrowia, psychologowie, pracownicy socjalni na potrzeby 
skuteczniejszego prowadzenia spraw z udziałem nieletnich ofiar 
(skandynawskie „domy dla dzieci”).

 Wspólne szkolenia specjalistów z różnych dziedzin, np. prawa i opieki 
społecznej.
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Wnioski Końcowe
Podsumowując, postępowania sądowe dotyczące dzieci muszą być dostosowane do ich 
potrzeb, aby umożliwić im wnoszenie roszczeń, składanie zeznań, wyrażanie poglądów, a 
także zapewnić uwzględnienie ich praw przy rozstrzyganiu, z uwzględnieniem tego, że: 

 1. Prawa mają charakter uniwersalny; nakładają określone obowiązki na podmioty 
odpowiedzialne, nadając zarazem uprawnienia dzieciom jako dysponentom praw. 
Podejście to różni się od modelu klasycznego, gdzie punktem wyjścia do udzielenia 
dziecku pomocy jest określenie jego potrzeb. Zasada ta dotyczy również dzieci z 
utrudnionym dostępem do wymiaru sprawiedliwości (np. niepełnosprawnych).

 2. Koncepcja obowiązków i uprawnień zmusza do uwzględniania w każdej sytuacji 
postanowień Konwencji ONZ o prawach dziecka. Może mieć ona wpływ na 
konieczność zapewnienia gwarancji proceduralnych, jak i potrzebę oceny informacji 
oraz powiązanie praw dziecka z innymi przepisami prawa przy podejmowaniu decyzji.

 3. Udział kompetentnych osób, posiadających uprawnienia, umiejętności i narzędzia 
do budowania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku ma główne znaczenie.

 Coraz częściej sądy międzynarodowe winą za nieprzestrzeganie praw dzieci 
obarczają systemy krajowe. Wyrażenie „wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom” 
nie oznacza, że dostosowanie procedury sądowej do potrzeb dzieci jest kwestią tylko 
uznaniową.

Dziękuję za uwagę

i cierpliwość



WARSZTATY 

Scenariusz sprawy: 

 
Dziecko z Wietnamu zostało przemycone do Unii Europejskiej, aby zasilić szeregi darmowej siły 
roboczej na plantacji konopi indyjskich. 
 
W momencie ujęcia przez funkcjonariuszy organów ścigania nieletni obcokrajowiec nie miał przy 
sobie paszportu, dowodu tożsamości, ani żadnych innych dokumentów. Oprócz niego na plantacji 
pracowało kilkanaście innych młodych osób. 
 
Nieletnich oskarżono i skazano za uprawę konopi. W tym pierwszym postępowaniu zignorowano 
kwestię sposobu prowadzenia plantacji i nie uwzględniono faktu, że nieletni może być ofiarą 
handlu ludźmi. 
 
Młody człowiek nie miał opiekuna, ale reprezentował go prawnik. 
 
Służby socjalne oceniły wiek Wietnamczyka na 16 lat i skierowano go do zakładu karnego dla 
nieletnich. 
 
Kiedy przebywał w tej placówce, przedstawiciele organizacji pozarządowej doradzili mu, aby 
zaskarżył wyrok sądu. 
 
W postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym ds. Karnych adwokat chłopca argumentował, że jego 

klient jest dzieckiem i został nielegalnie wwieziony do kraju. Twierdził też, że nieletni był 

wyzyskiwany i zmuszany do pracy na plantacji przez przemytników, aby odpracować dług, w 

związku z czym nie powinien był zostać oskarżony ani skazany. 

 
Prokuratura przyznała, że – biorąc pod uwagę obecnie dostępne dowody, w tym potwierdzające 
proceder przymuszania do odpracowywania długów na plantacjach konopi – istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że działaniami młodego człowieka kierowały inne osoby. 
 
KWESTIE DO ROZPATRZENIA PODCZAS WARSZTATÓW 
 
A. Jakie kwestie prawne należało uwzględnić w pierwszym postępowaniu lub w postępowaniu 
apelacyjnym? Jakie źródła prawa mają znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy? 
Których praw dziecka dotyczy ta sytuacja? 
 
B. Przed jakimi praktycznymi wyzwaniami staje system sprawiedliwości w sytuacjach tego 
rodzaju? Jakie osoby są/powinny zostać zaangażowane w tej sytuacji? Specjaliści z różnych 
jurysdykcji powinni podzielić się opiniami. 
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Wspieranie najlepszego interesu dziecka w 
prawie europejskim

S. Florescu, mgr prawa
a.s.florescu@law.leidenuniv.nl 5 maja 2016
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Zarys
 Zakres CFJ (Przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości) i CBI (Najlepszy 

interes dziecka)

 UE i CBI
Kompetencje UE w zakresie praw dziecka

Kluczowe instrumenty prawne UE
Polityka UE i praktyczne środki wsparcia

 Orzecznictwo europejskich sądów

 Praktyczne narzędzia i dostępne środki

Dzieci a UE
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CFJ i CBI
CFJ jest 

 Dostępny
 Dostosowany do wieku („wiek i dojrzałość”)
 Szybki i skrupulatny
 Dostosowany do potrzeb i praw dziecka, i skupiający się na 

nich
 Szanujący prawa, w tym związane z procesem, 

uczestnictwem, zrozumieniem, poszanowaniem życia 
prywatnego i rodzinnego, uczciwością i godnością.

 Niedyskryminujący (!)

Leiden University. The university to discover.

CFJ i CBI
CBI oznacza że

a. ich poglądy i opinie powinny być traktowane z należytą powagą;
b. muszą być zawsze przestrzegane wszystkie pozostałe prawa dziecka,

takie jak prawo do godności, wolności i równego traktowania;
c. psychologiczne i fizyczne samopoczucie oraz prawny, społeczny i

ekonomiczny interes dziecka.

Oddzielna analiza wszystkich CBI w związku z godzeniem sprzecznych interesów

Podejście interdyscyplinarne mające na celu ocenę najlepszego interesu dziecka w
ramach procedur, które go dotyczą.
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UE: kompetencje
Wyłączne: (a) unia celna;

(b) zasady konkurencji - rynek wewnętrzny;
(c) polityka monetarna Strefy Euro;
(d) morskie zasoby biologiczne podlegające wspólnej polityce 
rybołówstwa;
(e) wspólna polityka handlowa.

Dzielone: (a) rynek wewnętrzny; 
(b) polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym 
Traktacie;
(c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna;
(d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania 
morskich zasobów biologicznych;
(e) środowisko naturalne;
(f) ochrona konsumentów;
(g) transport; (h) sieci transeuropejskie; (i) energia;
(j) wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość;
(k) pewne zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego, w odniesieniu do 
aspektów określonych w niniejszym Traktacie.

Leiden University. The university to discover.

Karta praw podstawowych UE 
Artykuł 24

Prawa dziecka
1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one 
swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, 
stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.

2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, 
jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.

3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu 
z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.

! Uwaga: z zastrzeżeniem artykułu 51 i 52 
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UE: kompetencje
Obszary (dotyczące dzieci), w których UE przyjęła akty prawne:

(i) ochrona konsumentów i ochrona danych
Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek; dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych; 
dyrektywa o środkach spożywczych itp.

(ii) migracja i azyl
Dyrektywa dotycząca warunków przyjmowania, wydalania i procedur azylowych, Dublin III itp.

(iii) współpraca w sprawach cywilnych i karnych
Rozporządzenie Bruksela II bis; dyrektywa w sprawie wykorzystywania seksualnego, przeciwdziałania 
handlowi ludźmi; młodociani przestępcy (projekt)

Leiden University. The university to discover.

Przyjazne dzieciom przepisy w instrumentach UE

(A) Najlepszy interes dziecka
np. Artykuł 23 dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania

Przy ocenie, co najlepiej służy zabezpieczeniu interesów dziecka, państwa członkowskie w
szczególności należycie uwzględniają następujące czynniki:
(a) możliwości ponownego połączenia rodziny;
(b) dobro nieletniego i jego rozwój społeczny, szczególnie biorąc pod uwagę jego pochodzenie;
(c) aspekty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, w szczególności jeżeli zachodzi ryzyko, że

dziecko jest ofiarą handlu ludźmi;
(d) opinię nieletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości.

Również Rozporządzenie Dublin III, artykuł 6 ust. 3
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Przyjazne dzieciom przepisy w instrumentach UE

Efekty szczególnie istotne dla dzieci
np.: Dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi (motyw 23)

Decyzja o przyszłości każdego pozostającego bez opieki dziecka będącego ofiarą handlu ludźmi 
powinna być podejmowana w jak najkrótszym czasie z myślą o znalezieniu trwałego rozwiązania w 
oparciu o indywidualną ocenę pod kątem najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka, który powinien 
być kwestią nadrzędną. Trwałe rozwiązanie może polegać na powrocie i reintegracji w państwie 
pochodzenia lub państwie powrotu, integracji z przyjmującym społeczeństwem, przyznaniu 
międzynarodowej ochrony lub innego statusu zgodnie z prawem krajowym danego państwa 
członkowskiego.

Leiden University. The university to discover.

Przyjazne dzieciom przepisy w instrumentach UE

(B) Udział obejmuje
(i) dostęp do procedur

np.: prawo do złożenia wniosku o azyl (dyrektywa w sprawie procedur)
(ii) prawo do informacji

W zrozumiały dla dziecka sposób np. ulotka informacyjna związana z rozporządzeniem dublińskim
(iii) prawo do bycia wysłuchanym

Proces karny (projekt dyrektywy w sprawie młodocianych przestępców); kontekst uprowadzenia (Bruksela II 
bis), dyrektywa w sprawie handlu ludźmi; dyrektywa w sprawie wykorzystywania seksualnego; 
pakiet migracyjny
(iv) prawo do odszkodowania

Dyrektywa w sprawie ofiar
(v) prawo do adwokata (proces karny i procedura azylowa)
(vi) prawo do opiekuna prawnego
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Przyjazne dzieciom przepisy w 
instrumentach UE
(C) Pozostałe prawa dzieci:
(i) Prywatność
Prywatne przesłuchania (dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi); tajność informacji 
(dyrektywa w sprawie ofiar)

(ii) Godność
Oddzielenie od dorosłych podczas odbywania kary pozbawienia wolności (dyrektywa w sprawie 
młodocianych przestępców)
Zakaz dystrybucji konkretnych gier (Sprawa Omega) 

(iii) Dostęp do edukacji
Pakiet migracyjny 

Leiden University. The university to discover.

Polityka UE i praktyczne środki wsparcia

Poziom polityczny:
 Program Sztokholmski 
 Traktat Lizboński (cele)
 Agenda UE na rzecz praw dziecka

Praktyczne środki wsparcia
 Badania i szkolenia (np. FRA, EASO, Frontex)

 Plany działań (zob. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-
child/eu-agenda/index_en.htm)

 Finansowanie projektu (CONNECT, DAPHNE)
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Leiden University. The university to discover.

Orzecznictwo – TSUE

TSUE SPRAWA C-648/11 – 6 czerwca 2013

OKOLICZNOŚCI: 
Małoletni bez opieki w obliczu wydalenia z Wielkiej Brytanii
Pytania: 
Interpretacja artykułu 6 Bruksela II bis
UZASADNIENIE I ORZECZENIE:
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl jest nieletnim pozbawionym opieki, państwem 
członkowskim odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosku jest państwo, w którym członek rodziny 
nieletniego przebywa zgodnie z prawem, pod warunkiem że leży to w najlepszym interesie 
nieletniego.
W przypadku braku członka rodziny, państwem członkowskim odpowiedzialnym za rozpatrywanie 
wniosku jest państwo, w którym nieletni złożył wniosek o udzielenie azylu.

Leiden University. The university to discover.

Orzecznictwo – TSUE
Artykuł 6 ust. 2 DR nie może być interpretowany w sposób 
nieuwzględniający praw podstawowych

Mimo tego, że wyraźna wzmianka o najlepszym interesie nieletniego
znajduje się tylko w pierwszym ustępie artykułu 6, skutkiem artykułu 24
ust. 2 Karty, w związku z jej artykułem 51 ust. 1, jest to, że najlepszy
interes dziecka musi być sprawą nadrzędną we wszystkich decyzjach
przyjętych przez państwa członkowskie na podstawie drugiego ustępu
artykułu 6 Rozporządzenia nr 343/2003.
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Leiden University. The university to discover.

Orzecznictwo ETPC
Rahimi przeciwko Grecja – 5 kwietnia 2011

OKOLICZNOŚCI: 
19 lipca 2007 powód przybywa do Grecji; zostaje aresztowany tego samego dnia
20 lipca 2007 policja nakazuje wydalenie N.M. i powoda 
21 lipca 2007: nakaz wydalenia został przekazany do N.M. Zarówno on, jak i powód muszą opuścić terytorium 
Grecji w ciągu 30 dni
27 lipca 2007: powód złożył wniosek o azyl
31 lipca 2007: zaproponowano mu schronienie z pomocą organizacji pozarządowej
4 września 2007: władze Grecji oddaliły wniosek powoda o azyl  Postępowanie odwoławcze na jego wniosek 
nadal się toczy przed władzami Grecji 

ZARZUTY: 
Całkowity brak środków przeznaczonych dla tej osoby jako osoby nieletniej (bez opieki);
Warunki pozbawienia wolności (2 dni pozbawienia wolności);
Był przetrzymywany razem z osobami dorosłymi;

Leiden University. The university to discover.

Orzecznictwo ETPC

UZASADNIENIE: ARTYKUŁ 3 
Nieludzkie i poniżające traktowanie: sytuacje graniczne

nieletni są wrażliwymi istotami ludzkimi, dlatego władze muszą podjąć 
odpowiednie środki, aby zapobiec złemu traktowaniu.
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Leiden University. The university to discover.

Orzecznictwo ETPC
Analiza Artykułu 3:
•Czy wnioskodawca był pod opieką?

Standard dowodowy
Należy wziąć pod uwagę dwa okresy

•Wyczerpanie środków krajowych
•Powody (warunki przetrzymywania):

Przeludnienie
Warunki sanitarne
Warunki do wypoczynku

-Powody (Okres po wypuszczeniu)
Opieka
Schronienie

Leiden University. The university to discover.

Orzecznictwo ETPC
Artykuł 5 EKPC

Zarzuty wnioskodawcy:

nieuwzględnienie jego statusu jako nieletniego bez 
opieki

brak informacji o przyczynach zatrzymania oraz 
możliwości odwołania
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Leiden University. The university to discover.

Praktyczne narzędzia i dostępne środki

- DO DODANIA

Leiden University. The university to discover.

Dziękuję!
Simona Florescu
doktorantka zajmująca się prawami dziecka

Uniwersytet w Lejdzie
Szkoła Prawa w Lejdzie, Wydział ds. Praw Dziecka
Steenschuur 25
2311 ES LEIDEN
Holandia
+31 (0)71 527 7231
a.s.florescu@law.leidenuniv.nl

Strona internetowa: 
http://law.leiden.edu/organisation/private-law/child-law
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Część 2:
ZAPEWNIANIE EFEKTYWNEGO UCZESTNICTWA: 

PRAWO DZIECI DO BYCIA WYSŁUCHANYM  

Dr Aisling Parkes
Szkoła Prawa, 

Kolegium Uniwersyteckie w Cork
Irlandia

„Poziom zrozumienia kwestii, jak ważne jest wysłuchanie dzieci 
uczestniczących w sprawach, które ich dotyczą, nieustannie 
wzrasta. Dziecko jest właśnie tą osobą, która będzie musiała 

pogodzić się z decyzją, jaką podejmie sąd. Ci, którzy słuchają tego, 
co mają do powiedzenia dzieci, rozumieją, że mają one często punkt 

widzenia wyraźnie inny niż osoba, która się nimi opiekuje. Dzieci, same w sobie, 
mają istotną zdolność do wyrażania opinii w kwestiach moralnych. 

Podobnie jak dorośli, dzieci muszą przyjmować postanowienia sądu, bez 
względu, czy im się to podoba, czy nie. Nie ma natomiast żadnego 

istotnego powodu, aby nie wysłuchać tego, co dziecko ma do 
powiedzenia, podobnie jak nie można odmawiać wysłuchania poglądów 

rodziców”.
(Lady Hale, Re D)
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Cele części drugiej:
• Wprowadzenie koncepcyjne do artykułu 12 Konwencji ONZ o 
prawach dziecka z 1989 r.

• Przyczyny, dla których należy słuchać dzieci
• Charakter i zakres postanowień artykułu 12 Konwencji o prawach 
dziecka

• Artykuł 12 w praktyce 
– postępowania w sprawach rodzinnych
– postępowania w sprawach karnych
– postępowania w sprawach administracyjnych

• Typowe przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w praktyce
• Dzielenie się doświadczeniami w zakresie praktycznego wdrażania 
postanowień artykułu 12.

Dlaczego dzieci powinny mieć prawo głosu 
przy podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą?

• Wartości i korzyści w ujęciu ogólnym
– Podejmowanie świadomych decyzji

• Wartości i korzyści dla dzieci wynikające z kontaktów 
bezpośrednich
– uspokojenie dziecka błądzącego w gąszczu zawiłych przekazów/ 

nieprecyzyjnie przedstawianych poglądów

– kształtowanie punktu widzenia

• Dziecko nie tylko ma prawo do zabierania głosu, ale potrzebuje 
kanału, za pomocą którego będzie mogło przekazać swoje poglądy 
jednostce decyzyjnej. 
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Charakter i zakres postanowień artykułu 12 
Konwencji o prawach dziecka

Cztery zasady ogólne

• Artykuł 2 – Zakaz dyskryminowania

• Artykuł 4 – Dobro dziecka

• Artykuł 6 – Prawo do życia, warunków życia i rozwoju

• Artykuł 12 – Prawo dziecka do bycia wysłuchanym

Artykuł 12: Interpretacja dosłowna

Państwa‐Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych
własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we
wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując te poglądy z należytą
wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.

W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość
wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym
dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź
odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa
wewnętrznego.
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Artykuł 12 ust. 1:

• W artykule 12 ust. 1 można wyróżnić dwie wyraźne części

1. Poglądy dziecka należy wysłuchać

2. Po ich wyrażeniu poglądów dziecka podmiot decyzyjny powinien 
przypisać im należytą wagę stosownie do wieku i dojrzałości dziecka

Artykuł 12 ust.1: Analiza dosłowna i prawna

• zapewnienie – braku miejsca dla uznaniowości państw‐stron

• zdolności do  kształtowania  poglądów (NIE zdolności do wyrażania poglądów) – założenie, że 
wszystkie dzieci są zdolne do kształtowania swoich poglądów, ale to nie dziecko ma tę zdolność 
udowadniać (artykuł 13 ‐ w tym kontekście istotna jest swoboda wypowiedzi)

• prawa do wyrażania poglądów w sposób swobodny – brak zewnętrznej presji, dziecko powinno 
mieć możliwość podjęcia decyzji o tym, czy chce być zaangażowane, czy nie, wykorzystanie 
odpowiedniego otoczenia

• wszystkich spraw dotyczących dziecka – wszystkich spraw dotyczących dziecka w sposób 
bezpośredni/pośredni

• należytej wagi stosownej do wieku i dojrzałości –
– należytej wagi ‐ słuchanie dziecka nie wystarczy, należy poważnie traktować jego poglądy

– wieku i dojrzałości ‐ podwójne kryteria, dzieci nie tworzą jednorodnej grupy ‐ potrzebna jest 
indywidualna ocena poszczególnych spraw
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Artykuł 12 ust. 2 w praktyce 

• Postanowienia artykułu 12 ust. 2 wzmacniają wymowę 
postanowień artykułu 12 ust. 1 w postępowaniu sądowym i 
administracyjnym

• Przewidują udział bezpośredni i pośredni

– Bezpośredni: przesłuchanie sądowe/ sąd otwarty/ pismo do sędziego

– Pośredni: zastępstwo procesowe/ inna stosowna reprezentacja

Udział dziecka zgodny z Konwencją o prawach dziecka:
Podejście holistyczne

• Artykuł 4 – dobro dziecka

• Artykuł 13 – swoboda wypowiedzi – alternatywne formy 
wypowiedzi

• Artykuły 13 i 17 – prawo do informacji
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Wytyczne Komitetu:
Wdrażanie postanowień artykułu 12 w postępowaniach 

sądowych
1. Postępowanie przygotowawcze

2. Rozprawa

3. Ocena zdolności dziecka

4. Informacja i informacja zwrotna przekazywana dziecku

5. Skargi, środki naprawcze, zadośćuczynienie

Postępowania sądowe
• Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

– Opieka i dostęp

– Adopcja

– Postępowanie dotyczące opieki nad dzieckiem

• Sprawy z zakresu prawa karnego
– ETPC– Europejski Trybunał Praw Człowieka 1950 – Artykuły 6 i 8

– T przeciwko Wielkiej Brytanii; V przeciwko Wielkiej Brytanii (1999)

– SC przeciwko Wielkiej Brytanii (2004)

• Postępowanie, w które zaangażowane są dzieci w roli ofiar lub świadków
– Rezolucja Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ nr 2005/20
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Konwencja o prawach dziecka: dwie alternatywne 
formy uczestnictwa

• Uczestnictwo bezpośrednie
– Bezpośredni materiał dowodowy

– Pisma do sędziego
– Przesłuchanie sądowe

• Uczestnictwo pośrednie
• Protokoły sądowe

• Brak ograniczenia do zastępstwa procesowego

• Odpowiednie organy

• Podwójna reprezentacja
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Uczestnictwo bezpośrednie

Aby brać bezpośredni udział w tej 
sprawie, możesz  zeznawać na 
posiedzeniu jawnym lub za 

zamkniętymi drzwiami, w moim 
biurze... 

Uczestnictwo pośrednie ‐ adwokat dla 
dziecka
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Uczestnictwo pośrednie – sprawozdania
sądowe
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Przed rokiem 2009 ‐ brak kompleksowych 
instrukcji ze strony Komitetu ds. praw dziecka

Komentarz ogólny do artykułu 12 Konwencji o prawach dziecka
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

• Należy przyjąć przepisy, które w sposób szczególny będą chronić to prawo lub przyjąć albo 
dostosować obowiązujące przepisy

• Dziecko ma wybór, nie obowiązek

• Kluczowe znaczenie ma udostępnienie informacji przyjaznych dla dziecka

• Otoczenie przyjazne dla dziecka

• 12 ust. 2 ‐ postępowanie sądowe uwzględnia alternatywne mechanizmy rozstrzygania 
sporów takie jak np. procedury mediacji

• Konkretne odniesienie do przepisów dotyczących separacji i rozwodu w celu uwzględnienia 
prawa dziecka do bycia wysłuchanym przez podmioty decyzyjne oraz w procesach mediacji. 

• Indywidualna ocena zdolności dziecka
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Wymogi dotyczące efektywnego 
uczestnictwa

INFORMOWANIE 
DZIECKA

INFORMOWANIE 
DZIECKA

OTOCZENIE 
PRZYJAZNE DLA 

DZIECKA

OTOCZENIE 
PRZYJAZNE DLA 

DZIECKA

NALEŻYTA WAGA

TEST

INDYWIDUALIZUJĄCY 

NALEŻYTA WAGA

TEST

INDYWIDUALIZUJĄCY 

INFORMACJA 
ZWROTNA 

INFORMACJA 
ZWROTNA 

MECHANIZMY 
ZASKARŻANIA
MECHANIZMY 
ZASKARŻANIA

Typowe bariery przy wdrażaniu postanowień 
artykułu 12 ust. 1

• Ograniczenia wiekowe

– Opieka i dostęp: przedział wiekowy 7‐ 15 lat 

– Adopcja: przedział wiekowy 7‐ 15 lat 

– Rozwiązanie? Ocena poszczególnych przypadków

• Tradycje rodzinne o podłożu kulturowym 

– Rozwiązanie? Budowanie świadomości, szkolenie i edukacja
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Typowe wyzwania

• Osoby dorosłe stojące „na straży”

• Brak umiejętności i szkolenia zawodowego

• Umiejętność słuchania

• Zasoby

Inne bariery

• Uznaniowość sądów

• Brak woli politycznej i wprowadzenia w życie

• Do niedawna ‐ brak wytycznych
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Pięć kroków…

• Informowanie językiem zrozumiałym dla dziecka

• Zachęta i ułatwianie, umiejętność słuchania

• Ocena poszczególnych przypadków

• Informacja zwrotna

• Przepisy: mechanizmy zaskarżania
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WITAM
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
KONFERENCJI
05.05.2016

Dr Sylwia JastrzemskaSSR w Oławie

FILIP lat 12

PODMIOT                     
czy 
PRZEDMIOT ???????
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Wprowadzenie konieczności wysłuchania małoletniego jest 
wyrazem sformułowanej w art. 95 § 2 i 4 k.r.o. idei 
racjonalnego partnerstwa rodziców i dorastających dzieci. Jak 
podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431, Sejm RP 
VI kadencji, druk sejmowy nr 888), "każda (...) ze stron 
stosunku władzy rodzicielskiej powinna wysłuchać drugą 
stronę, a rodzice powinni w miarę możliwości uwzględnić 
rozsądne życzenia dziecka. Nałożony na rodziców w (...) art. 
95 § 4k.r.o. obowiązek wysłuchania dziecka przed powzięciem 
decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących jego osoby lub 
majątku został sformułowany w nawiązaniu do art. 72 ust. 
3 Konstytucji. Wskazany przepis Konstytucji nakazuje m.in. 
osobom odpowiedzialnym za dziecko wysłuchanie go w toku 
ustalania jego praw".

W  wyroku rozwodowym władza rodzicielska nad mał. Filipem została 
powierzona ojcu. 
Matce zostały przyznane kontakty m.in. co drugi weekend oraz w tym 2 x 
po 2  tygodnie w czasie wakacji.
W chwili rozwodu rodzice mieszkali razem, ale matka często nie wracała do 
domu. Była skupiona na budowaniu nowego związku z przełożonym z 
pracy. Mało czasu spędzała z Filipem, którym przeważnie zajmował się 
ojciec. Woził go na mecze piłki nożnej, która była ich wspólną pasją. Filip 
miał bardzo dobry i ciepły emocjonalny kontakt z ojcem. Rozluznioną więz z 
matką.
Ojciec źle zniósł zdradę żony. Tracił panowanie nad sobą w jej obecności. 
Zabraniał jej wchodzić do swojego pokoju jak przebywał tam Filip. Szarpał ją 
i krzyczał.
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W postanowieniu SN z dnia 16 grudnia 1997 r., III 
CZP 63/97, OSNC 1998, nr 6, poz. 108, LEX nr 
32972, wskazano, że: "wysłuchanie dziecka stało się 
odtąd obowiązkiem procesowym sądu w każdej 
sprawie dotyczącej dziecka, którego tylko stan 
rozwoju psychofizycznego na to pozwala, a więc 
również i w sprawie o pozbawienie nad nim władzy 
rodzicielskiej".
Jeżeli sąd odstępuje od wysłuchania dziecka, 
powinien wskazać przyczyny tej decyzji 
(postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2012 r., V CSK 
283/11, LEX nr 1232479).

Między rodzicami był silny konflikt

Matka była usztywniona w swojej postawie, przekonana o 
własnych racjach.

Ojciec był agresywnie nastawiony do matki,
rozżalony, z silnym poczuciem skrzywdzenia przez 
byłą partnerkę.
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Po roku od orzeczenia rozwodu matka wyprowadziła się ze 
wspólnego domu  w maju.
W czerwcu po raz pierwszy zaprowadziła Filipa do psychologa w 
celu objęcia go terapią, bez poinformowania o tym ojca.
Psycholog nie skontaktował się z ojcem. Spotykał się tylko z 
Filipem i wysłuchał stanowiska jego matki.
Zwrócił uwagę Filipa na słabe strony ojca. Filip został 
poinformowany, że ojciec jest osobą nadużywającą alkoholu i 
stosującą przemoc.
Matka zaczęła Go namawiać, żeby zamieszkał z nią.

W trakcie 2 tygodni wakacji Filip nadal  
chodził na spotkania z psychologiem.
Matka chciała Go przygotować na 
przejęcie przez nią wykonywania władzy 
rodzicielskiej.
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Filip miał dokonać wyboru pomiędzy 
rodzicami.

Po kolejnych dwóch tygodniach wakacji matka odmówiła wydania 
Filipa ojcu i wniosła do Sądu swojego  miejsca zamieszkania 
wniosek o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej i 
pozbawienie tej władzy ojca wraz z wnioskiem o zabezpieczenie 
poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego powołując się na to, 
że ojciec jest alkoholikiem i przemocowcem.
Sąd przekazał sprawę Sądowi właściwemu według miejsca 
zamieszkania Filipa z ojcem zgodnie z  wyrokiem rozwodowym.
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Ojciec wniósł o wydanie Filipa podnosząc, że zgodnie z 
treścią wyroku rozwodowego jemu przysługuje 
wykonywanie władzy rodzicielskiej, a matka bezprawnie 
przetrzymuje małoletniego.
Filip nie chodził do szkoły. Prawie codziennie był 
zawożony przez matkę na pogotowie celem 
potwierdzenia, że nie może chodzić do szkoły, bo Go boli 
brzuch. W końcu Filip zaczął mieć bóle brzucha i mdłości. 
Trwało to miesiąc. W tym czasie ani razu nie widział ojca. 

Dialog czy monolog?
Czy zdanie Filipa jest decydujące? Czy to 
samodzielne stanowisko dziecka czy 
imputowane przez matkę?
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Wnioski z wysłuchania małoletniego należy 
opisać w protokole. Możliwe jest także 
przeprowadzenie tego wysłuchania w 
obecności biegłego z zakresu psychologii. 
Należy przy tym podkreślić, że każdorazowo 
zachodzi potrzeba rozważenia przez sąd, czy 
wysłuchanie nie powinno odbyć się w obecności 
takiego biegłego. Wysłuchanie dziecka stanowi 
czynność procesową i decyduje o nim skład 
orzekający sądu, a nie jego przewodniczący 
(wyrok SN z dnia 13 grudnia 2013 r., SNO 
35/13, LEX nr 1409019).

Kiedy stanowisko dziecka jest decydujące?
Czym różni się wysłuchanie od posłuchania 
małoletniego w toku postępowania 
sądowego?
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Podstawy prawne wysłuchania małoletniego:
1. W toku postępowania procesowego:
Art. 2161. § 1.kpc Sąd w sprawach dotyczących osoby 
małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój 
umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to 
pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń 
sądowych.
§ 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju 
umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości 
dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

2. W toku postępowania nieprocesowego:
Art. 576. § 2 kpc Sąd w sprawach dotyczących 
osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli 
jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 
dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w 
miarę możliwości jego rozsądne życzenia. 
Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń 
sądowych.
Oba przepisy zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 6 
listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 
1431)
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Obowiązek ten wynika także z art. 12 Konwencji o prawach 
dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), który to artykuł 
stanowi, że: "1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest 
zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do 
swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich 
sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, 
stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. 2. W tym celu 
dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość 
wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i 
administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, 
zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego".

Filip deklarował, że chce mieszkać z matką. Był wysłuchiwany 
w sprawie o wydanie dziecka i w sprawie o zmianę wyroku 
rozwodowego.
Ojciec zgodził się na opiekę naprzemienną. Filip przebywał 4 
dni u matki 3 dni u ojca lub odwrotnie. Po  kilku miesiącach 
Filip chciał wrócić do ojca. Nie chciał chodzić do 
renomowanego gimnazjum we Wrocławiu i codziennie na 
treningi badmintona.  Nie dogadywał się z nowym mężem  
matki, który stosował wobec niego przemoc psychiczną jak 
matka nie widziała. Filip zaczął się Go bać. 
Do sądu wpłynął wniosek ojca o rozstrzygniecie w istotnej 
sprawie dziecka – zmianie szkoły. Sąd zezwolił na przeniesienie 
Filipa do gimnazjum na wsi, gdzie mieszka ojciec. Matka 
zaakceptowała tą decyzję, bo  z wysłuchania syna w toku tej 
sprawy dowiedziała się o zachowaniu męża.
Filip mieszka z tatą. Ma dobre kontakty z matką. Jest 
szczęśliwy.
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Zasady komunikowania się z 
dziećmi w sytuacjach 
prawnych – Część 1

Zasady komunikowania się z 
dziećmi w sytuacjach 
prawnych – Część 1

Kraków, 5-6 maja 2016Kraków, 5-6 maja 2016
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 „Sądzimy, że zazwyczaj decyzje podejmowane są bez naszej wiedzy. Mamy więcej do 
powiedzenia  i chcemy mieć poczucie, że naprawdę będziemy wysłuchani przez naszego 
doradcę,  naszego prawnika lub sędziego w sądzie dla nieletnich. Obecnie, naszą opinię 
zbyt często przedstawia się za pośrednictwem naszego prawnika. Możemy odpowiadać 
we własnym imieniu.”

 „Przykre jest dla nas również to, że jeśli nawet zostaniemy zapytani o nasze zdanie, nie 
uwzględnia się go w odpowiedni sposób. Czasem mamy wrażenie, że sędziowie w sądzie 
dla nieletnich zadają nam pytania tylko dlatego, że takie są wymagania, ale tak 
naprawdę nie słuchają tego, co mamy do powiedzenia.”

Raport młodych dla komitetu CRC, Unicef, Bruksela 2002

 „Sądzimy, że zazwyczaj decyzje podejmowane są bez naszej wiedzy. Mamy więcej do 
powiedzenia  i chcemy mieć poczucie, że naprawdę będziemy wysłuchani przez naszego 
doradcę,  naszego prawnika lub sędziego w sądzie dla nieletnich. Obecnie, naszą opinię 
zbyt często przedstawia się za pośrednictwem naszego prawnika. Możemy odpowiadać 
we własnym imieniu.”

 „Przykre jest dla nas również to, że jeśli nawet zostaniemy zapytani o nasze zdanie, nie 
uwzględnia się go w odpowiedni sposób. Czasem mamy wrażenie, że sędziowie w sądzie 
dla nieletnich zadają nam pytania tylko dlatego, że takie są wymagania, ale tak 
naprawdę nie słuchają tego, co mamy do powiedzenia.”

Raport młodych dla komitetu CRC, Unicef, Bruksela 2002

WSTĘPWSTĘP

 Istota art.  12 CRC: czego potrzebują praktycy?

 Główny paradoks: dzieci nie są kosmitami, ale...

 CRC, art.  12: nie tylko prawo, ale również sposób uzyskania lepszych rezultatów lub
decyzji

 Istota art.  12 CRC: czego potrzebują praktycy?

 Główny paradoks: dzieci nie są kosmitami, ale...

 CRC, art.  12: nie tylko prawo, ale również sposób uzyskania lepszych rezultatów lub
decyzji
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Zasady przyjaznego dzieciom wymiaru 
sprawiedliwości  (2010)
Zasady przyjaznego dzieciom wymiaru 
sprawiedliwości  (2010)

 Tło

 Zapełnienie luki między teorią a praktyką

 We wszystkich postępowaniach, z poszanowaniem praw dziecka

„Jakkolwiek istnieje pewne przekonanie, że dzieci powinny być trzymane jak najdalej od 
sądów, postępowanie sądowe niekoniecznie jest gorsze od alternatywnego postępowania 
pozasądowego, dopóki jest ono zgodne z zasadami przyjaznego dzieciom wymiaru 
sprawiedliwości." (Memorandum CFJ, par. 83)

 Tło

 Zapełnienie luki między teorią a praktyką

 We wszystkich postępowaniach, z poszanowaniem praw dziecka

„Jakkolwiek istnieje pewne przekonanie, że dzieci powinny być trzymane jak najdalej od 
sądów, postępowanie sądowe niekoniecznie jest gorsze od alternatywnego postępowania 
pozasądowego, dopóki jest ono zgodne z zasadami przyjaznego dzieciom wymiaru 
sprawiedliwości." (Memorandum CFJ, par. 83)

Podstawowe zasadyPodstawowe zasady

 Współudział

 Najlepszy interes

 Godność

 Ochrona przed dyskryminacją

 Przepisy prawa

oraz brak limitów wiekowych

 Współudział

 Najlepszy interes

 Godność

 Ochrona przed dyskryminacją

 Przepisy prawa

oraz brak limitów wiekowych
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OGÓLNE ELEMENTY Informacje i porady
Ochrona życia prywatnego i rodzinnego
Bezpieczeństwo
Szkolenie specjalistów
Podejście interdyscyplinarne
Pozbawienie wolności

PRZED POSTĘPOWANIEM MACR, świadomy wybór pomiędzy alternatywami i postępowaniami, 
zabezpieczenia prawne

POLICJA Informacje, doradca prawny, rodzice, areszt oddzielony od dorosłych

W TRAKCIE 
POSTĘPOWANIA

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
Doradca prawny i reprezentacja prawna
Prawo do bycia wysłuchanym i wyrażenia poglądów
Unikanie niepotrzebnych opóźnień
Organizacja postępowania oraz otoczenie i język przyjazne dziecku
Dowody/oświadczenia dzieci

PO POSTĘPOWANIU Informacje, porady, wsparcie, zadośćuczynienie, odszkodowanie, 
konstruktywne reakcje

„Dziecko nie może być efektywnie przesłuchiwane w warunkach zastraszania, wrogości, 

braku wyczucia i niestosownych do jej/jego wieku”

(GC nr 12, par. 34)

„Dziecko nie może być efektywnie przesłuchiwane w warunkach zastraszania, wrogości, 

braku wyczucia i niestosownych do jej/jego wieku”

(GC nr 12, par. 34)
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Przyjazne dziecku otoczenie i język (1)Przyjazne dziecku otoczenie i język (1)

 Ofiara, osoba trzecia, podejrzany... są przede wszystkim dziećmi

 Ograniczony status prawny

 Poszanowanie dla ich wieku, specjalnych potrzeb, dojrzałości i zdolności pojmowania

 Ofiara, osoba trzecia, podejrzany... są przede wszystkim dziećmi

 Ograniczony status prawny

 Poszanowanie dla ich wieku, specjalnych potrzeb, dojrzałości i zdolności pojmowania

Przyjazne dziecku otoczenie i język (2)Przyjazne dziecku otoczenie i język (2)

 Warunki nieonieśmielające i przyjazne dziecku
 Zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w sądzie i ról w sądzie
 Język odpowiedni dla wieku i zdolności pojmowania
 Poszanowanie i wrażliwość
 Osoba(-y) obdarzona(-e) zaufaniem
 Nagrywanie dźwięku i obrazu
 Zakres czasowy i związany z koncentracją
 Pomieszczenia przyjazne dziecku
 Specjalistyczne sądy i instytucje

 Warunki nieonieśmielające i przyjazne dziecku
 Zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w sądzie i ról w sądzie
 Język odpowiedni dla wieku i zdolności pojmowania
 Poszanowanie i wrażliwość
 Osoba(-y) obdarzona(-e) zaufaniem
 Nagrywanie dźwięku i obrazu
 Zakres czasowy i związany z koncentracją
 Pomieszczenia przyjazne dziecku
 Specjalistyczne sądy i instytucje
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Dowody i oświadczenia przedstawiane 
przez dzieci 
Dowody i oświadczenia przedstawiane 
przez dzieci 

 Wykwalifikowani specjaliści

 Oświadczenia w formie audiowizualnej

 Ci sami przesłuchujący oraz jak najmniejsza/konieczna liczba przesłuchań

 Reguły dowodowe i ważność dowodów

 Dostosowane protokoły przesłuchań

 Wykwalifikowani specjaliści

 Oświadczenia w formie audiowizualnej

 Ci sami przesłuchujący oraz jak najmniejsza/konieczna liczba przesłuchań

 Reguły dowodowe i ważność dowodów

 Dostosowane protokoły przesłuchań

Jakie są ich wymagania?Jakie są ich wymagania?

 Chcą być traktowane z szacunkiem

 Chcą być wysłuchane

 Chcą uzyskać zrozumiałe dla nich informacje

 Chcą uzyskać informacje o ich prawach

 Chcą być traktowane z szacunkiem

 Chcą być wysłuchane

 Chcą uzyskać zrozumiałe dla nich informacje

 Chcą uzyskać informacje o ich prawach
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DziękujęDziękuję
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Zasady komunikowania się z dziećmi 
w postępowaniu sądowym

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
Instytut Ekspertyz Sądowych

Kraków

Sytuacje, w których mogą 
występować dzieci

• Świadek – pokrzywdzony w sprawach p-ko członkom 
rodziny i osobom obcym

• Świadek przestępstwa
• Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym
• Nieletni sprawca czynu zabronionego
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Etapy rozwoju dziecka

1. Wiek niemowlęcy – do końca 1.r.ż.
2. Wiek poniemowlęcy – 2 – r. ż.
3. Wiek przedszkolny – 3/4 – 6/7 r. ż.
4. Wiek szkolny – 6/7 – 10/12 r. ż.
5. Okres dorastania – 10/12 – 18/20 r. ż.

(Brzezińska, 2005)

Ocena kompetencji dziecka jako 
świadka lub osoby wysłuchiwanej

Psychologiczne kryteria oceny:
-wiek rozwojowy - 4 r.ż.  – wiek, w którym 
dziecko w określonych warunkach może być 
świadkiem
-właściwości indywidualne 

--poziom rozwoju poznawczego, 
emocjonalnego, społecznego
--podatność na sugestię
--relacja ze sprawcą i okoliczności 
zdarzenia
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Zmiany rozwojowe istotne dla 
prowadzenia 

przesłuchania/wysłuchania

Wiek przedszkolny

Dynamiczne zmiany w motoryce 
i zachowaniu, intensywny rozwój poznawczy, 
opanowana mowa. 
Zdolność krótkotrwałej koncentracji na 
określonej czynności. 
Zdolność szeregowania zdarzeń
w kolejności występowania, ale brak możliwości 
precyzyjnego określenia czasu.
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Wiek przedszkolny
Zdolność klasyfikowania, grupowania np. na 
zasadzie podobieństwa. 
Początki rozpoznawania własnych emocji i 
zdolność mówienia o nich. 
Nauka kontrolowania emocji gniewu, 
strachu, złości. 
Reagowanie z troską i zrozumieniem 
dla uczuć innych ludzi, co może być 
podstawą manipulacji dziećmi.

Wiek przedszkolny
Istotne dla przesłuchania i diagnozy

Stosować proste i zrozumiałe dla dziecka słownictwo. 
Umieszczać zdarzenia w ramach znanych dziecku czynności, 
zamiast pytać o czas. 
Nie pytać ile razy zdarzenie miało miejsce (dzieci 
rozróżniają tylko dużo-mało) 
Zadawać konkretne pytania dot. otoczenia, osoby i części 
ciała. 
Posługiwać się krótkimi zdaniami.
Nie powtarzać pytań. 
Można użyć zabawek jako pomocy 
w komunikacji z dzieckiem.
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Wiek szkolny
Poznawcza aktywność dziecka jest selektywna, 
systematyczna i dowolna. 
Rozwój pamięci dowolnej. 
Umiejętność oceny zachowania w kategoriach 
moralnych, odnoszonych do nakazów 
i zakazów opiekunów i rówieśników.
Wzrost znaczenia relacji rówieśniczych, które 
wpływają na obraz siebie. 
Traumatyczne przeżycia związane z 
przestępstwem wpływają na to co dziecko myśli 
o swojej roli w zdarzeniu.

Wiek szkolny
Istotne dla przesłuchania i diagnozy

Stosować pytania otwarte, które 
pozwalają na swobodną relację 
o zdarzeniu. 
Wystrzegać się terminów prawnych. 
Podczas badania psychologicznego należy 
dążyć do ustalenia motywacji do 
składania zeznań.
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Okres dorastania 
Trudny okres rozwojowy ze względu na przemiany 
biologiczne i emocjonalne. 
Rozwój sfery poznawczej wyprzedza dojrzewanie 
społeczne i emocjonalne.
Myślenie logiczne, abstrakcyjne, w mniejszym 
stopniu egocentryczne.
Rozwój myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego.
Duża podatność na zranienie.  
Kształtowanie tożsamości. 
Dążenie do samodzielności i uniezależnienia się od 
dorosłych, 
Wzrost znaczenia grup rówieśniczych.

Okres dorastania 
Istotne dla przesłuchania i 
diagnozy
Szczególne niebezpieczeństwo wtórnej 
wiktymizacji. 
Diagnoza : ustalenie czynników 
emocjonalnych zaburzających kontakt 
z osobą badającą i przesłuchującą. 
Ustalenie motywacji do składania zeznań, ew. 
powody fałszywego obciążania sprawcy.
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PRZYGOTOWANIE DZIECKA 
DO ROLI ŚWIADKA 

W SĄDZIE

Przedmiot obaw dziecka związanych 
z zeznawaniem

• Sprawca - groźby, utrata akceptacji,
• Kara – dziecko czuje się współwinne, współodpowiedzialne 

za udział w zdarzeniu i kłopoty rodziny wynikające z 
ujawnienia, 

• Trudne sytuacje w trakcie przesłuchania  - że czegoś nie 
zrozumie, że będzie chciało płakać, wyjść do toalety, że inni 
będą nim gardzić, mieć o nim złe zdanie

• Zapomnienie lub pomylenie faktów, niesprostanie 
oczekiwaniom dorosłych

• Pogorszenie sytuacji rodzinnej – rozpad rodziny, utrata 
miłości, opieki, dziecko może sądzić, że przyczyniło się do 
zdenerwowania, smutku, złości rodziców
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Cele przygotowania

• Zwiększenie kompetencji dziecka w roli 
świadka (zdolności do udzielania, 
wyczerpujących, precyzyjnych i prawdziwych 
wypowiedzi),

• Minimalizowanie potencjalnych negatywnych 
skutków uczestnictwa dziecka w 
postępowaniu sądowym.

Na czym polega przygotowanie 
dziecka

• Nie oznacza wyuczenia scenariusza 
przesłuchania, ani szkolenia, co ma mówić

• Jest to udzielenie dziecku pomocy 
w osiągnięciu gotowości 
(psychicznej, emocjonalnej, umysłowej) 
do doświadczenia, jakim jest składanie 
zeznań. 
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Praktyczne sposoby
• Edukacja
-Kto: role i zadania wszystkich uczestników 

procesu
-Co: oczekiwany przebieg zdarzeń, procedury 

sądowe (pytania od oskarżyciela, obrońcy, 
sędziego)

-Kiedy: korzystne jest uwzględnianie zegara 
biologicznego dziecka, jego rytm dnia, ważne 
wydarzenia w życiu dziecka.

PODSTAWOWE ZASADY 
PRZESŁUCHANIA DZIECKA
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Zasady kontaktu z ofiarą
• Stworzenie warunków pozwalających przekonać 

ofiarę, że chce się pomóc, a nie oskarżać, 
• Eksponowanie okoliczności, że jest ofiarą aktu 

przemocy, bez podkreślania seksualnego aspektu 
zajścia 

• Zapewnienie, że ofiara nie jest winna zajściu nawet 
jeżeli miała możliwość wezwania pomocy, ucieczki itp. 

• Odciążenie jej od poczucia odpowiedzialności za 
wynik procesu, ma powiedzieć prawdę, a reszta 
należy do dorosłych

• Wzmocnienie poczucia własnych kompetencji, -”To 
może być trudne, ale poradzę sobie”

Miejsce i warunki przesłuchania

• Neutralne, ciche , bezpieczne, nie rozpraszające 
uwagi (najlepiej „przyjazny pokój”)

• Urządzenie dostosowane do potrzeb dziecka 
(wielkość mebli, przybory do rysowania)

• Zapewniające izolację dziecka od sprawcy
• Zapewniające dostęp dziecka do opiekuna
• Ograniczenie liczby obecnych osób do minimum
• Wyłączenie z udziału rodzica, lub innej osoby bliskiej dziecku
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ETAPY I SPOSÓB PRZESŁUCHANIA

Przygotowanie się osoby 
przesłuchującej do czynności

„Wszystko, co możesz zrobić wcześniej – zrób!”
(R. Bull, ’2010)
• Orientacja dot. zdarzenia
• Przeprowadzenie rozmowy z opiekunami dziecka lub/i 

zlecenie przeprowadzenia badań psychologicznych 
celem zebrania podstawowych informacji o jego 
aktualnym stanie 

• Ustalenie planu przesłuchania uwzględniającego 
posiadane informacje 
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Przygotowanie się osoby 
przesłuchującej do czynności

• Przygotowanie kilku tematów odpowiednich 
do rozmowy z dzieckiem w określonym wieku, 
(wyobrazić sobie wcześniej taką sytuację)

• W przypadku kontaktu z ofiarami przestępstw 
seksualnych - trening rozmowy o seksie 

• Sprawdzić sprzęt nagrywający, widok 
z kamery itp.

• Przygotować miejsca dla opiekuna. 

Pożądane cechy osoby 
przesłuchującej

• Umiejętność nawiązania z dzieckiem 
przyjacielskiej, opartej na zaufaniu relacji,

• Empatia, duża wrażliwość na potrzeby dziecka 
i znajomość jego prawidłowości rozwojowych,

• Elastyczność w pracy z dzieckiem,
• Obiektywizm.
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Powitanie i personalizacja 
przesłuchania

• Przed rozpoczęciem przesłuchania należy 
zdobyć zaufanie dziecka i stworzyć podstawy 
dobrej komunikacji.

• Pamiętaj, że jesteś dla dziecka osobą obcą 
i może czuć się nieswojo.

• Aby zmniejszyć napięcie i brak poczucia 
bezpieczeństwa należy się przedstawić 
i przywitać dziecko używając jego imienia.

Przywitanie, pierwszy kontakt

• Wskazać, gdzie będą przebywać opiekunowie 
dziecka

• Zająć miejsca obok dziecka, pozostając 
w dobrym kontakcie wzrokowym

• Wyjaśnić cel spotkania, własnej roli i roli innych 
obecnych osób.
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Budowanie kontaktu z dzieckiem

• Stworzenie swobodnej atmosfery, dziecko 
powinno czuć się bezpiecznie 
i pewnie, mieć do siebie zaufanie.

• Sposób na osiągnięcie tego stanu rzeczy: 
zadanie kilku pytań, na które odpowiedź musi 
być pozytywna, co stworzy pozytywny 
nastrój. 

Budowanie kontaktu z 
dzieckiem

• Przykłady:
- ulubione zwierzęta domowe, zabawy,

zainteresowania, przedmioty w szkole, 
przyjaciele

- ważne, aby te pytania 
nie miały charakteru
„sondy ulicznej” 

np. „jaki jest twój ulubiony program 
telewizyjny”, „w której jesteś klasie”.
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Budowanie kontaktu z dzieckiem
• Dobrym pomysłem jest mówienie o sobie, 

np. jeśli dziecko mówi o swoim zwierzątku, 
a przesłuchujący również posiada swoje, można 
o tym powiedzieć i opisać swoje doświadczenia.

• Należy zadawać pytania otwarte. Dobrym 
przygotowaniem do przesłuchania jest 
zachęcenie dziecka, aby mówiło bez przerwy 
o znanym sobie wydarzeniu, np. o ulubionej 
zabawie. 

Budowanie kontaktu z dzieckiem

• Komentarze typu: 
”To chyba świetna zabawa. Powiedz mi jak się w nią 

bawić”, „Nie słyszałem o takiej zabawie, jak się w 
nią bawić”  - pełnią podwójną rolę: pomagają w 
budowaniu kontaktu i przygotowują dziecko do 
udzielania szczegółowych i wypracowanych 
odpowiedzi.

• Jeśli dziecko jest nadal zdenerwowane, należy 
kontynuować fazę budowania kontaktu do 
momentu, kiedy nastąpi zrelaksowanie.
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Ogólna struktura przesłuchania

• Swobodna narracja.
• Faza zadawania pytań. 

Pytaj dziecko, czy pamięta więcej.
• Zamknięcie spotkania, podziękowanie 

dziecku za współpracę.

Wytyczne dotyczące zachowania 
przesłuchującego

• Siedź w sposób swobodny, skieruj się ku 
dziecku,

• Wyrażaj przyjaźń i poparcie,
• Używaj często kontaktu wzrokowego, lecz 

nie wpatruj się w dziecko,
• Mów powoli, używaj krótkich zdań, stosuj 

pauzy między zdaniami,
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Wytyczne dotyczące zachowania 
przesłuchującego

• często wyrażaj uwagę i zainteresowanie poprzez 
kiwanie głową, mhm itp. lecz nie używaj wyrażeń 
oceniających typu „dobrze”, „tak jest”,

• chwal dziecko za jego wysiłek,
• unikaj nagłych ruchów lub chaotycznego stylu 

mowy,
• nie przerywaj
• zezwalaj na przerwy, okazuj cierpliwość 

(przećwiczyć przerwy przed przesłuchaniem, 
zazwyczaj jest to b. niekomfortowa sytuacja dla 
przesłuchującego)

Wyjaśnienie celu przesłuchania

• Wyjaśnij dziecku, że nie byłeś obecny przy 
wydarzeniu, więc nie wiesz, co się stało. 

Np. „nie byłem w....więc nie wiem co się stało”.
• Powinno się wskazać, że zadanie nie będzie 
łatwe i będzie wymagało dużej koncentracji.

Np. „Postaraj się jak możesz najlepiej, 
naprawdę pomyśl o tym...bo to może być 
trudne”.
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Zbieranie informacji
• Obserwacja reakcji emocjonalnych dziecka 

i doraźne nań reagowanie
• Nie podkreślać stresu, żeby się na nim nie 

koncentrować
• Uwzględnienie faktu, że dzieci mają krótki 

okres koncentracji - częste robienie przerw, 
zamiast doprowadzenie do sytuacji 
całkowitego rozproszenia uwagi.

Zbieranie informacji
• Ustalenie, czy dziecko wie, dlaczego jest w tym 

miejscu, czy było wcześniej informowane
• Ustalenie, czy odróżnia pojęcie prawdy od 

kłamstwa,
• Ustalenie nazewnictwa osób, części ciała, 

czynności,
• Wyjaśnienie, że interesują nas tylko informacje 

prawdziwe, że dziecko ma prawo nie pamiętać 
i nie wiedzieć,

• Uprzedzenie dziecka, że rozmowa może dotyczyć 
również tajemnic.



19

Zbieranie informacji
• Nauczenie dziecka, że mówienie „nie wiem” 

nie jest złe, nie oznacza, że dziecko czegoś 
nie umie (w przec. do szkoły)

• Trening mówienia „nie wiem” - np. ”jak ma na 
imię mój pies?”, kontrola, żeby dziecko nie 
zgadywało

• Uprzedzenie dziecka, że może czegoś nie 
rozumieć, że coś było niejasne, 
skomplikowane; powinno umieć powiedzieć 
„nie wiem o co pani chodzi”

Zbieranie informacji
• używanie zrozumiałego języka 

i nieskomplikowanych struktur gramatycznych
• unikanie posługiwania się zaimkami osobowymi, 

posługiwanie się imionami, nazwiskami (wujek 
Adam, pan Kowalski) 

• wyjaśnienie wszelkich niezrozumiałych określeń 
i wyrażeń 

• umożliwienie dziecku narysowanie rzeczy, 
których nie może precyzyjnie określić

• dostosowanie tempa przesłuchania do 
możliwości i tempa „otwierania się” dziecka 
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Zbieranie informacji
• Kontrolowanie swoich emocji, tonu głosu, 

mimiki - nie okazywanie szczególnego 
zainteresowania, czy przerażenia (niezależnie 
od treści wypowiedzi dziecka).

• Dosłowne notowanie wypowiedzi dziecka. 
• Unikanie poprawiania wypowiedzi dziecka, 

chwalenia i obiecywania nagród za dostarczone 
informacje, wymuszanie odpowiedzi, oceniania, 
ponaglania, okazywanie zniecierpliwienia,  
składania obietnic, których nie można 
dotrzymać. 

Faza zadawania pytań
Np.
„Za chwilę będę ci zadawać pytania. Być może  na 

niektóre z nich nie będziesz mógł odpowiedzieć. 
Wszystko w porządku, nikt nie może zapamiętać 
wszystkiego. 
Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie powiedz 
„nie wiem” lecz nie zgaduj i nie zmyślaj. 
Jest bardzo ważne, abyś mówił tylko to, co 
naprawdę pamiętasz, tylko to, co się naprawdę 
zdarzyło”.

• Warto przypomnieć dziecku, że to może być trudne 
zadanie i wymaga dużej koncentracji.
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Rodzaje pytań 
• Takie, które służą zbieraniu informacji,  a 

nie potwierdzaniu posiadanych już 
wcześniej

• Pytania otwarte, nie zawierające ocen 
moralno-etycznych

• Podkreślić, że interesuje nas wszystko co 
pamięta o określonym zdarzeniu.

Rodzaje pytań
Dla młodszych dzieci wskazane pytania bardziej 

szczegółowe, naprowadzające  
koncentrujące uwagę dziecka na temacie 
(dot. określonych osób, miejsc, części ciała, 
okoliczności czynu), 

np. Słyszałem, że musiałeś iść do lekarza, czy 
wiesz dlaczego. Czy możesz mi o tym 
opowiedzieć?
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Rodzaje pytań
Opowiedz mi wszystko, co się zdarzyło w…?
Słyszałem coś o sypialni?
Co było potem? Opowiedz mi więcej. Co było 

dalej? 
Dla zdarzeń wielokrotnych
Czy zdarzyło się  to innym razem?
Opowiedz mi  o wszystkim co zdarzyło się tym 

razem, który najlepiej pamiętasz?
Opowiedz mi  o tym, kiedy  zdarzyło się to 

pierwszy raz 

Rodzaje pytań
• Najlepiej jest stosować na zmianę pytania 

zamknięte i bardziej otwarte 
- Co robicie, gdy zostajecie pod opieką taty
- Czy są rzeczy, które tata robi, a których ty nie 

lubisz? 
- W jakie gry, zabawy bawiłeś się z panem 

Kowalskim? 
- Czy są takie zabawy, o których pan Kowalski 

zabraniał ci mówić? 
- Czy możesz opisać te zabawy?
• Niewskazane pytania wprowadzające  w błąd, 

obiecywanie nagród, ukarania sprawcy
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Zakończenie przesłuchania

• Rozmowa na tematy neutralne
• Zezwolenie na zadanie pytań przez dziecko
• Podziękowanie, wyrażenie uznania za 

wysiłek, a nie za dostarczenie 
konkretnych informacji, zwłaszcza, jeżeli 
sprawca jest osobą bliską. 



 

 
 

 
 

CZĘŚĆ 3: MATERIAŁY WARSZTATOWE 

 

Jamal, lat 13, uciekł z Syrii z ojcem, dziennikarzem ściganym przez reżim Assada. Uchodźcy dotarli 

najpierw do zamkniętego ośrodka w Pireusie w Grecji. Po śmierci ojca chłopiec przedostał się do 

Belgii. Obecnie przebywa w belgijskim ośrodku dla nieletnich pozbawionych opieki. Musi jednak 

wrócić do Grecji, aby złożyć wniosek o azyl (zgodnie z rozporządzeniami dublińskimi). Grecja znana 

jest z niehumanitarnego traktowania osób ubiegających się o azyl. Opiekun Jamala (opieka 

administracyjna przyznawana z mocy prawa belgijskiego wszystkim nieletnim pozbawionym opieki) 

kontaktuje się z prawnikiem. 

Zagadnienia, które mogą być przedmiotem dyskusji: 

Konwencja o prawach dziecka, art. 3, 12, 19 

Rozporządzenie Dublin II (w kontekście kryzysu uchodźczego) i jego związek z obowiązującymi 

postanowieniami Konwencji o prawach dziecka 

(Nie) istniejące systemy opieki dla niepełnoletnich uchodźców 

Systemy oraz obowiązki w zakresie opieki nad młodymi ludźmi 

Możliwość dostępu do sędziego 

 

Bianca, lat 17, przystąpiła do programu aktywizującego do samodzielnego życia po latach 
przebywania w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i w pieczy zastępczej. Prawie nie utrzymuje 
kontaktu z rodziną i boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Składa wniosek o dodatkowy 
zasiłek socjalny, ale otrzymuje odmowę. Zwraca się do urzędnika sądu dla nieletnich. 
Zagadnienia, które mogą być przedmiotem dyskusji: 
Konwencja o prawach dziecka art. 3, 12, 27 
System opieki nad młodymi ludźmi, system ubezpieczeń społecznych i obowiązki właściwych 
organów 
Odpowiedzialność cywilna, obowiązek (finansowy) rodziców 
Pomoc prawna dla nieletnich, informacje praktyczne dla nieletnich 
Dostęp do sądu lub innego środka prawnego 

 

Dwie 13-latki, Helena i Cathy, zamieszkują razem, kiedy ich rodzice (matka tej pierwszej i ojciec tej 
drugiej) postanawiają się pobrać. Przez lata wspólnego mieszkania dziewczynki zostają najlepszymi 
przyjaciółkami. Małżeństwo ich rodziców jednak się rozpada – dorośli przestają ze sobą rozmawiać, 
nie chcą utrzymywać dalszych kontaktów i składają pozew rozwodowy. Nieletnie chciałyby jednak 
utrzymywać kontakty. 
Zagadnienia, które mogą być przedmiotem dyskusji: 
Konwencja o prawach dziecka, art. 3, 9, 12 
Kontekst prawny dotyczący prawa do kontaktu z osobami niebędącymi członkami rodziny 
Kwestie władzy rodzicielskiej oraz wiek/dojrzałość dzieci 
Definicja „rodziny” w prawie 
Dostęp do sądu lub innego środka prawnego 

  



 

 
 

 
 

1. Warsztaty: odgrywanie ról 

 

May-Li i San-ho, dziewięcioletnie bliźniaki; ich rodzice właśnie się rozwodzą, sprawa rozwodowa toczy 

się od dwóch lat. Matka dzieci przenosi się do oddalonego o ok. 50 km miasta, gdzie zamieszkuje z 

nowym partnerem. Dziewczynki zostają zapisane do 2 szkół, do których mają chodzić na przemian, w 

zależności od tego, z którym rodzicem akurat mieszkają. 

(informacje wprowadzające:  

- May-Li otwarcie wyraża swoją opinię na temat nowej sytuacji; chce mieszkać z tatą, ponieważ nie 

lubi nowego partnera mamy. 

- San-ho jest o wiele bardziej powściągliwa, chce tylko aby rodzice wrócili do siebie 

- Matce bardzo zależy na związku z nowym partnerem 

- Ojciec jest nadal przygnębiony rozpadem rodziny, ale nie chce poddać się bez walki.) 

 

Tim, lat 16, narkoman, używa głównie marihuany. Sąd stawia go przed następującym wyborem: 4 

miesiące pozbawienia wolności w ośrodku poprawczym dla nieletnich lub udział w programie 

leczenia z nałogu. Nieletni chętnie wybrałby poprawczak, jednak jego prawnik chce, aby poddał się 

leczeniu. 

(kilka informacji wprowadzających: 

- Tim dobrze zna placówki opiekuńczo-wychowawcze, ponieważ spędził w nich większość życia. 

System nie robi na nim wielkiego wrażenia i chłopak uważa, że spędzenie kilku miesięcy w ośrodku 

poprawczym będzie dla niego łatwiejsze niż poddanie się leczeniu. Nieletni nie chce zrezygnować z 

nałogu. 

- Prawnik zna Tima od dłuższego czasu i chciałby wyrwać chłopaka z kręgu nieodpowiednich 

znajomych. Bardzo zaangażował się w tę sprawę i jest jedną z niewielu osób, którym Tim nadal ufa.) 

 

Julie, lat 16, zaoferowano pracę modelki. Chciałaby podpisać umowę, ale nie może uzyskać zgody 
rodziców. 
(Kilka informacji wprowadzających: 
- Julie jest jedynaczką, świetną uczennicą i córką dość zamożnych ludzi; 
- Jej rodzice odnoszą znaczne sukcesy zawodowe.) 
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